
 
 

 
 

OVEREENKOMST GROEN EN DOEN! 
Beste initiatiefnemers,  
 
Fijn dat u zich wilt inzetten voor een groene gemeente, waarin we samen zorgen voor een mooiere wijk, buurt of  
straat. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welk terrein u adopteert, aan welke voorwaarden het adoptiegroen  
moet voldoen, de contactgegevens van de initiatiefnemers en de gegevens van de contactpersoon van de gemeente.  
 
Locatie 
Straatnaam:  ……………………………………… 
Ter hoogte van:  ……………………………………… (Een tekening ter verduidelijking als bijlage toevoegen) 
Oppervlakte:  ……………………………………… 

 
Voorwaarden Groen en Doen! 

- Het groeninitiatief moet door minimaal drie huishoudens van een wijk, buurt of straat ingediend worden,  
die allen betrokken zijn bij Groen en Doen!. 

- Het terrein blijft openbaar, afgesloten erfafscheidingen zijn niet toegestaan. 
- Bomen blijven in beheer van de gemeente, met uitzondering van zelf aangebrachte bomen.  
- De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en geldt voor onbepaalde tijd.  

U en de gemeente kunnen, in samenspraak met de andere initiatiefnemers, de overeenkomst altijd beëindigen. 
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 
Aansprakelijkheid 
Het geadopteerde groen blijft eigendom van de gemeente. De gemeente blijft hiervoor ook verantwoordelijk en 
aansprakelijk, maar het gebruik van het adoptiegroen is op eigen risico. Zelf aangebrachte zaken in de openbare ruimte 
worden niet door de gemeenten vergoed bij vernieling, diefstal en bij beëindiging van het gebruik.  
 
Contact 

- De gemeente onderhoudt binnen het groenadoptietraject contact met één aangewezen aanspreekpunt  
vanuit de wijk, buurt of straat.   

- Als één van de initiatiefnemers stopt, nemen de overige initiatiefnemers de taken over. De initiatiefnemers  
zorgt er zelf voor dat er minimaal drie huishoudens betrokken zijn. Wijzigingen worden doorgegeven aan de 
gemeente. 

  
Persoonlijke gegevens 
    1ste aanspreekpunt  2de aanspreekpunt  3de aanspreekpunt 
Naam:   ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
Straat/huisnummer: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
Postcode:  ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
Emailadres:  ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
 
Contactpersoon Gemeente Kaag en Braassem 
Naam:   Jasper Klomp 
Emailadres:  JKlomp@Kaagenbraassem.nl 
Telefoonnummer: 071 332 7272 
 
Voor akkoord 
De drie initiatiefnemers      Namens Gemeente Kaag en Braassem 
 
………………… ………………… …………………   ………………………………… 
 
Roelofarendsveen,       Roelofarendsveen, 


